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Sag: 

  

Prækvalifikation af nye uddannelser 2017-II. 

 

 

Bilag: 

  

1. US1 - Uddannelser tilknyttet CIE, Campus Sønderborg (v. 270417) 

 

 

Sagsindhold: 

 

Det Tekniske Fakultet har indsendt forslag om nye uddannelser til udbud i Sønderborg (bilag 1). Det er Diplomin-

geniør i elektronik (dublering af diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik ved Campus Odense), Civil-

ingeniør (KA) i elektronik (dublering af civilingeniør (KA) i elektronik ved Campus Odense) samt Civilingeniør (BA) i 

elektronik (nyudvikling). 

 

Procesplanen for udarbejdelse og godkendelse af uddannelsesansøgninger foreskriver, at alle ansøgninger 

om nye uddannelser skal behandles to gange af Uddannelsesråd og direktion, inden ansøgningerne sendes til 

endelig behandling i bestyrelsen. 

 

Direktionen besluttede ved sin første behandling af udkast til ansøgning, at der kan arbejdes videre med 

forslaget. Det Tekniske Fakultet blev anmodet om at uddybe argumenterne for at udbyde uddannelserne i både 

Odense og Sønderborg samt uddybe betydningen i forhold til satsningen på Center for Industriel Elektronik (CIE). 

 

Den anden behandling af indkomne uddannelsesforslag sker i Uddannelsesrådet på dets møde den 25. august og 

i direktionen på mødet den 14. september, hvor bl.a. resultaterne af arbejdsmarkedsundersøgelserne vurderes. 

 

Som følge af at der i 2017 først er berammet bestyrelsesmøde i oktober, fremlægges materialet til forhåndsgod-

kendelse af uddannelser allerede på nuværende tidspunkt. Der anmodes om fuldmagt til bestyrelsesformand og 

rektor til at fremsende ansøgninger pr. 1. oktober 2017 forudsat, at ansøgning - herunder arbejdsmarkedspotentia-

let - vurderes at være tilfredsstillende. Det skal i den forbindelse anføres, at denne fremgangsmåde er blevet an-

vendt ved tidligere ansøgningsrunder. 

 

INDSTILLING  
Bestyrelsesmøde den 19. juni 2017 
Dagsordenens punkt 7 



 

 Side 2 

Indstilling: 

 

Det indstilles, at bestyrelsen: 

 forhåndsgodkender det indsendte uddannelsesforslag  

 giver bestyrelsesformand og rektor fuldmagt til at fremsende ansøgningen til prækvalifikation og godkendelse i 

Uddannelses- og Forskningsministeriet d. 1. oktober 2017, såfremt indhold vurderes at være tilfredsstillende. 
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